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Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 4 

Toimintasuunnitelma 2023 5 

 6 
Hyväksytty liittokokouksessa 11/2022 7 

 8 

VIHREÄT NUORET PÄÄTTÄVISSÄ PÖYDISSÄ 9 

Keväällä käydään eduskuntavaalit, joissa toteutetaan edellisenä vuonna hyväksyttyä 10 

vaalistrategiaa ja eduskuntavaaliohjelmaa. Tuemme ehdokkaita neuvontapalvelulla ja nostamme 11 

teemoja ja ehdokkaita liiton mainosviestinnässä. Vaalien jälkeen ja hallitusneuvotteluissa 12 

edistetään nuorille tärkeitä tavoitteita ja nuorten pääsemistä vallan paikoille.  13 

 14 
EK-vaalien jälkeen panostetaan kunta- ja aluepäättäjien työn tukemiseen erilaisilla koulutuksilla 15 

ja tapahtumissa.  16 

 17 
Valmistaudutaan europarlamenttivaaleihin ja varmistetaan että vihreillä on eniten nuoria 18 

eurovaaliehdokkaita, vähintään 30 % koko listasta. Panostetaan siihen, että ehdokkaat tulevat 19 

mahdollisimman moninaisista taustoista.  20 

 21 

JÄRJESTÖN JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 22 

Vuonna 2023 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto täyttää 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 23 

järjestetään vuosijuhlat ja kehitetään järjestöllisiä perinteitä. Juhlavuotta varten perustetaan 24 

erillinen työryhmä, johon ovat tervetulleita niin nykyiset kuin alumnoituneet toimijat.  25 

 26 
Järjestörakennetta kehitetään edelleen niin, että paikallistoiminta laajenee nykyistä enemmän 27 

piirimuotoiseksi ja kattamaan näin uusia alueita. Pyritään tarjoamaan jokaiselle nuorelle 28 

mahdollisuus osallistua Vihreiden nuorten toimintaan asuinpaikasta riippumatta, muun muassa 29 

hyödyntäen toimintaryhmärakennetta. 30 

 31 
Paikallisjärjestöjä tuetaan etenkin poliittisen toiminnan lisäämisessä, jäsenhankinnan 32 

tehostamisessa ja jäsenten sitouttamisessa. Varmistetaan, että paikallisjärjestöjen säännöt ovat 33 

ajan tasalla, ja tuetaan paikallistoimijoita tarvittaessa sääntöuudistuksen toteuttamisessa uusien 34 

mallisääntöjen pohjalta. 35 



 36 
Varainhankinnan keinovalikoimaa laajennetaan ja päivitetään vastaamaan kasvavaan resurssien 37 

tarpeeseen. Tuetaan paikallisjärjestöjen toimintaa yleis-, hanke- ja palkkausavustuksin ja autetaan 38 

myös muiden rahoituskanavien etsimisessä. 39 

 40 
Vihreät nuoret järjestää vuoden aikana ruotsinkielistä toimintaa ja valtakunnallisen 41 

ruotsinkielisen tapahtuman. 42 

 43 

LINJOJEN PÄIVITYSTÄ 44 

Osana valmistautumista 2024 käytäviin europarlamenttivaaleihin päivitetään vuoden aikana liiton 45 

Eurooppapoliittinen ohjelma sekä laaditaan sen pohjalta eurovaaliohjelma. Uudistettuun 46 

ohjelmaan sisällytetään myös kansainvälisiä suhteita ja puolustusyhteistyötä koskevat linjat. 47 

Uudistettu Eurooppaa ja kansainvälisiä asioita käsittelevä ohjelma ja eurovaaliohjelma 48 

hyväksytään liittokokouksessa 2023. 49 

 50 
Päivitetään edustajistovaalilinjapaperi syksyn edustajistovaaleja varten. Hyväksytään 51 

edustajistovaalilinjapaperi hallituksen kokouksessa. 52 

 53 
Perustetaan työryhmä, joka luo Vihreille nuorille vammaispoliittisen pamfletin, jossa tiivistetään 54 

ja päivitetään vammaispoliittiset linjaukset kaikista politiikan osa-alueista yhdeksi paketiksi. 55 

 56 


